
 

  مسرحیات لألطفال

  "مسرحیة " العمل 1

  

ى هللا رَ یَ سَ لوا فَ مَ اعْ  قلِ وَ :السالم علیكم .قال هللا تعالى  الراوي

  صدق هللا العظیم. ونَ نُ مِ ؤْ المُ وَ  ھُ ولَ سُ رَ وَ  مْ كُ لَ مَ عَ 

  فْ رَ ا التَّ ینَ نِ غْ یُ  سَ یْ لَ      فْ رَ الحِ  ابُ حَ صْ أَ  نُ حْ نَ   المجموعة

  نْ ھَ ي المِ یِ حْ ا نُ نَ نَّ أَ           فْ رَ الشَّ  لُّ ا كُ نَ لَ وَ                

  

  انِ بَ القضْ  ضُ وِّ رَ مُ      انِ دَ نْ و السِّ بُ ا أَ نَ أَ : دادالح

   ینِ تِ المَ  قِ طرَ المِ وَ      ینِ خِ سْ التَّ بِ  نُ الَ تُ          

  ةٌ یدَ فِ ي مُ تِ مَّ ِألُ           ةٌ یدَ تِ عَ  ةٌ اعَ نَ صِ          

  

  ارْ شَ نْ ي المِ تِ آلَ             ارْ جَّ ي النَّ نِ نَّ اِ : النجار

  رِ امَ سْ المِ بِ  قَّ دُ         ارِ ي الدَّ ا فِ مَ  لُّ كُ          

  ارْ جَّ ا النّ ھَ اغَ صَ          ارْ جَ شْ األَ  هُ ◌ُ  لصْ أَ         

  ْ◌  نْ ھَ المِ  رُ یْ ي خَ تِ نَ ھْ مِ     نْ فَ وَ  اعٌ دَ بْ إِ  يَ ھِ وَ        

یفتح الستار و یتقدم االطفال بزي العمل: الحداد، النجار، 

 الممرضة والحائكة. 



 

  ةیمَ حِ رَ  َصبُوَرةٌ ة یمَ رِ كَ  تٌ نْ بِ  انَ أَ    الممرضة

   اءَ فَ الشِّ  رُ شُ نْ أوَ        اءَ وَ الدَّ  عُ زِّ وَ أُ           

  انِ سَ نْ اإلِ  ةِ مَ دْ خِ لِ     انٍ فَ ي تَ فِ  یشُ عِ أَ           

    نْ ھَ وَ  وْ أَ  لٍّ كَ  ونَ دُ                  

  ةكَ ارَ بَ ي مُ تِ اعَ نَ ة   صِ كَ ائِ حَ  اةٌ تَ ا فَ نَ أَ : الحائكة

  ابِ رَ حْ المِ  ةُ یلَ مِ ي    جَ ابِ رَ الزّ  جُ سُ نْ أفَ           

   یمِ لِ كْ اإلِ  ةینَ زِ وَ       ومِ قُ رْ المَ  ةُ جَ ھْ بَ وَ          

  الدِ البِ  ةِ وَ رْ ي        وثَ ادِ صَ تِ ي اقْ فِ  یدُ زِ تَ        

  نطَ الوَ  دِ عاَ سْ ى ِإل عَ سْ ا نَ نَ لُّ كُ     :المجموعة

  لْ سَ الكَ  كِ رْ تَ  يِ فِ  ادُ عَ سْ ا اإلِ مَ نَّ إِ                          

  نْ مَ الزَّ  ولَ ا طُ نَ دُ ائِ رَ  نْ كُ یَ لِ وَ               

 ! لْ مَ العَ  انُ قَ تْ إِ  ، تاجِ نْ اإلِ  ةُ دَ وْ جَ                        

  مصطفى عزوزاعر التونسي الكلمات للش

  

   



 

  "مسرحیة "علم بالدي 2

  
  .السالم علیكم: االول

  .رحمة هللا وبركاتھوعلیكم السالم و : الثالث الثاني و

،انا رمز البالد، انا الذي یقف ابنائي لتحیتي انا العلم : االول

وھالل  یزینني لونان: االبیض و االحمر.صباحا ومساء...

  . ویشیر الى رفقائھ.تتوسطھ نجمة خماسیة

  انا االحمر انا دم الشھداء.الثاني یتقدم ویقول: 

  واالمانانا االبیض رمز السالم : یتقدم ویقولالثالث 

:العربیة لغتي  .  ، انا رمز التاریخ: انا الھاللیتقدم ویقولالھالل 

  .واالسالم دیني

"انا النجمة اركان دیني خمسة(ترفع خمسة  قولتتقدم وت النجمة:

  انا درة العلم. اصابع)

  نحن رمز تقف صفا واحدا وترفع االیادي متشابكة: المجموعة

  األخضر وطني...العلم الوطني،نحن  تونس

 في اآلفاق نُوٌر يلمع   نجٌم يسطع

   أھوى وطني   خیٌر دافٌق نُوٌر خافق

                              وطني األخضر 

یفتح الستار ، یتقدم االطفال وبید  االول :العلم  والثاني یرتدي لباسا احمر 

 والثالث لباسا ابیض، آلخر یحمل شكل الھالل وآخر النجمة... 



 

 مع التصرف في النص مقتبس  

https://www.youtube.com/watch?v=Taf_VoxdvS4  

  مقتبس:بین العلم والجھلمسرحیة ""-3

  الجھل. التلمیذ، العلم و: لشخصیاتا

ن اني اتدرب اال تعلمو عدت لتوي من الملعب.التلمیذ: 

مع مادي االشبال في نطاق تصفیات البطولة ؟اننا 

نراھن على االنتصار ھذه السنة ..مدربنا ممتاز ونحن 

نستمتع بالعمل معھ...اه اني احس براحة وسعادة 

ى حتد ما قمت بالتدریب...ولكن ما ان اعوتغمرني كل

واجباتي  بإنجازابي امرني . بات جمة تنتظرني.اجد واج

امي تریدني ان اشغل وقتي بالمطالعة والقراءة  .

.معلمي یریدني متمیزا . اصدقائي ینادونني للعب معھم 

انجزھا فورا ؟   اواجبات كثیرة تنتظرني....  .....ااه

اشاھد  برنامجي المفضل ؟ام العب مع اصدقائي وارفھ 

  اقرا ام ال اقرأ؟ .اووووه .ماذا افعل؟ ..عن نفسي؟

، اقرا، اقرا ...فمن افضل ممن یمتلك اقرا ،اقراالِعلم: 

سالح العلم .اقرا كي تصیر مبدعا، اقرا كي تعیش 

  عظیما...



 

 ..وامرح.ارقص  اطرب، وھیا یا بني...انشد لجھل: ا

  من حقك ان تلعب وتروح عن نفسك...

غبار الیاس وتعلم یا ولدي ...انھض وانفض العلم: 

كیف توقد من الرماد نارا وتصنع من السراب ماء ومن 

لقاح االدب، الموت حیاة... كن ریحا یا بني ولقح ب

جذور شجرتك الفتیة الغضة ، (یعني شخصیتك 

  ،كي تورق مع اطاللة ربیع الحیاة ..الصغیرة) 

فالرماد یبقى كفَّ عن ھذه الترھات ایھا العلم. لجھل: ا

لمن   ، والسراب لن یكون ماء. فلمن تقرا یا ولد؟رمادا

  تقرا؟؟؟؟

تقرا للمستقبل. تقرا للتاریخ كي تصنع العلم: 

حضارة...كي تساھم في بناء مجتمع انساني...نحن امة 

  ...فأقرااقرا ...

تتعب نفسك لمستقبل  اي مستقبل واي تاریخ؟ ا لجھل:ا

  و....غامض؟ 

كفا  التلمیذ مقاطعا ، ثائرا ممسكا راسھ بین یدیھ:  

  المالمة والعتابا ..تعبت ..اه راسي...ال..ال..ال.

  ...ثم یسقط مغشیا علیھ.....



 

ھیا لنسعفھ قبل فوات االوان.. العلم منادیا اخوتھ:

  .د امانة بین یدیھوتنمیة البالفمستقبل االنسانیة 

. و : ال امل في شفائھ...لفوه والقولجھلا ه في ُجبٍّ

: "ُرفاُت جثمانھ التراب. واكتبوا على قبرهذروا على 

  تلمیٍذ وبقایا مدرسة."

ھناك امل في . ال یزال قلبھ ینبض بالحیاةالعلم: 

شفائھ...البد ان یعود التلمیذ وتفتح من جدید ابواب 

  ...المدرسة.

بان حضور و انتم اصدقائي الاقتنعت االن  التلمیذ :

بفضلك سیدي . و انت ف ...العلم نور والجھل ظالم 

 سیدتي  اتنفس الحیاة واعانق االمل واتحرر من ظالم 

على انتم ایھا المربون  الیاس.. وبغیرتكم الجھل و 

ونشید معا   اجدید نشئاي مدرسة ،نبن وبقایا" تالمیذكم

  ارقى مدرسة ...

  المجموعة:

  

  

  



 

  

 مقتبسافة" "الرشوة  مسرحیة4_

 2الموظف  : 1الموظف  : جیھان : ھالة : وحید : فرید

 : 
 المشھد األول

. .بھو إدارة  :المكان

. 

ھل ضاعت منك نقود أم ماذا عم تبحث یا فرید ,  : وحید
 ؟

  !بل ضاع مني ما ھو أكبر و أعظم من المال: فرید

  وأي شيء أكبر من المال في ھذا الزمان؟ :وحید

  !أشیاء كثیرة طبعا  :فرید

 مثل ماذا یا صدیقي ؟  :وحید

الحقیقة، الحب ، السالم ، النزاھة ، الصدق ،   :فرید

  …التعاطف و التكافل

 و ھل ستجد ھذه األشیاء على األرض؟  :وحید

ھذه القیم توجد في كل مكان ، یجب فقط أن  : فرید
 نبحث عنھا



 

 ھل أساعدك في البحث ؟ : وحید

  !!إذا أردت : فرید

 .یبدو أننا لن نجد ھنا شیئا  :وحید

 لماذا أنت متشائم ؟  :فرید

ھذا بھو إدارة یشتغل فیھا موظف شریر ، البد  :وحید
أنھ كنس كل ھذه القیم و جز بھا في صندوق حدیدي، . 

  .و خبأھا في مكان سري

تقصد الموظف {{ المنشفة }} الذي ال یسلمك   :فرید

  …وثیقة إال إذا

 !، یعني ، حتى تعطیھ القھیوة  وحید

یجب أن نتعاون جمیعا . لنستأصل ھذا الداء العضال  : فرید

 .من جسد أمتنا

  :المشھد الثاني
 منتفخ البطن واالوداج شاءتباالریدخل الموظف المعروف 

آه ماذا تفعلون ھنا أیھا األطفال ھذه إدارة ولیس   :الموظف

  !مكانا للعب

  كراءأرید عقد  : وحید

  . وأنا أرید شھادة إقامة : فرید

علیك أن تدفع المبلغ المعتاد  كراء. أنت ترید عقد  :الموظف
, و أنت ترید شھادة اإلقامة , علیك بثمن. السكر والشاي و 



 

  .النعناع

یبدو أنكم إجتھدتم في إغناء قاموس لغتكم یا سیدي  : وحید

  ؟! 

  .فعال لكني لم أستطع إغناء جیبي : فالموظ

و شھادة اإلقامة حق مشروع لنا ,  لكراءلكن عقد ا : فرید
 فلماذا ندفع لك رشوة من أجلھا ؟

من حقكما اإلنتظار , والوقوف في طابق طویل  : الموظف
طویل طویل , ومن حقي أن أقول لكما عودا في. الغد و للغد 

 .غده
 تدخل ھالة و جیھان 

قال تعالى في كتابھ العزیز : وال تأكلوا أموالكم   :جیھان . 
بینكم بالباطل و تدلوا بھا إلى الحكام لتأكلو فریقا من أموال 

  الناس باإلثم و أنتم تعلمون

  صدق هللا العظیم  :الجماعة

وفي الحدیث النبوي الشریف عن أبي ھریرة رضي  : ھالة
هللا عنھ قال : {{ قال رسول هللا {ص } {{لعن هللا الراشي 

 والمرتشي 

  القسم قادم... ..اه ھذا رئیس صدق رسول هللا  :الجماعة
  السالم علیكم. ماذا ھناك ؟: القسم ئیسر

  .ال شيء االطفال یریدون وثائق ..كالعادة: الموظف
ابال لخدماتھ. اال كالعادة؟؟؟ ال سیدي انھ یرید مق :الطفالا

  بط مسؤولیة كل طرف؟یوجد قانونا یظ



 

حترمھ . و أنا ھنا من اجل ن اجل وعلینا ان رئیس القسم:

 . ذلك
سیدي الرئیس أنا بريء , كنت سأمنحھم كل ما  فالموظ

 . یطلبون دون مقابل وھم یشھدون على ذلك

 رشوة ؟أال تسمي المبلغ المعتاد : فرید

 أال تسمي السكر والشاي النعناع رشوة ؟: وحید

ھذا أمر بفصلك من الوظیفة العمومیة, عقابا  القسمرئیس 
اتبعوني ألسلمكم  أما انتم یا أطفال,.. سلوكك المنحرفلك على 

   .الوثائق المطلوبة دون رشوة وال تماطل

.. یحیى العدل یحیى العدل یحیى العدل :مغادرین الركح الجماعة

  ستار .
صوتھ   بأعلى شھ یرددوھو على فرافرید  عن الطفلتار یرفع الس

منزعجة :  بسم هللا  امھ تأتي...یحیى العدل یحیى العدل: 
  الرحمان الرحیم .سالمتك یا بني ...ما یك ؟

 النھایة            ...      ن حلما ...الحمد �اه لقد كا
   

 
  
  
  
  
  
  
  
   



 

  مسرحیة: "یوم اشتكت االرض"_5

االرض، مدیر معمل  الرئیس، الحاجب،لشخصیات: ا

 النسیج، صاحب مصنع االسلحة نائب الحق العام، االنسان،

   لسان دفاع االرض

 : قاعة الجلسات بالمحكمة.لمشھدا

  محكمة :الحاجب

: فتحت الجلسة. القضیة عدد.....الشاكیة الرئیس

  بنت الشمس االرض

  :حاضرة سیدي االرض

  االنسان ابن ادم. الرئیس

  :حاضر سیدياالنسان 

  معمل النسیج :مدیر الرئیس

  سیدي  حاضر  حاضر

  صاحب مصنع االسلحة الرئیس

  الرئیس حاضر سیدي 



 

تقدمت االرض بشكوى الى  ::تقریر االتھام الرئیس

نظرا لما لحقھا من تلوث واختالل وتوازن  المحكمة

الدكتور خطیرة  حسب شھادة  سبب لھا مشاكل بیئیة

لبیب بعد ان ذكر في اختباره ان الضرر فادح مما 

سلحة جسیمة جراء صنع اال اصابھا من اضرار

حیث انھا تبعث  المعامل والتجارب النوویة ومن مداخن

  یومیا االف االطنان من الغازات السامة والقاتلة...

ھل لك ما تالحظین؟ او ما تضیفین الى  ایتھا االرض

  ھذه الشكوى؟

ال سیدي الرئیس .. انما ارید انصافي   االرض:

بابي وان ثقتي لكبیرة في محكمتكم واسترجاع ش

  الموقرة....

ایھا االنسان اثبتت التقاریر انك تكاسلت عن   الرئیس

وعبثت بجمال الطبیعة  غراسة االشجار ولوثت البحار

الغناء ولم تستغل خیرات االرض وثرواتھا استغالال 

  محكما .فما قولك؟

عذرا سیدي الرئیس ...ان ما قمت بھ من  االنسان:

الساءة  ااعمال لم یكم اال على حسن نیة ولم اقصد  

وانما الستغل خیراتھا واسدد بھا  لألرضابدا 



 

فقطع االشجار لم یكم اال للتدفئة واتقاء برد حاجیاتي...

  الشتاء القارس و زمھریره.

 .تسببت في التصحر. ألنكھذه انانیة منك  الرئیس

 سننظر في كالمك على كل حال...

وانت یا صاحت المعمل .ھل فكرت فیھذه االرض 

لتتخلص من سكینة؟ وھل بحثت عن طریقة ناجعة الم

اراك عملت جاھدا مع ابن ادم  النفایات دون ضرر؟

على تخریب البیئة، وتركت االرض تعاني االمرین 

  ،حتى حصل لھا ما حصل... تكلم ما رایك؟

سیدي الرئیس لم انو الحاق الضرر  صاحب المعمل:

وانما ھدفي توفیر حاجیات البشر من غذاء  باألرض

وملبس ...وكذلك المساھمة في دفع عجلة االقتصاد 

 وتوفیر االمن الغذائي حتى ال یشكو الجوع والحرمان

  من ضروریات الحیاة

لكنك اغرقت االرض في سموم المداخن الرئیس: 

ت ثنائي اكسید وسعیر االفران، ضاعفت من كمیا

الكربون مما ادى الى ثقب طبقة االوزون.. ھل نسیت 

  ناقالت النفط وحوادثھا الخطیرة؟



 

سیدي الرئیس ارجو مراعاة ظروفي صاحب المعمل: 

واعدكم وعد شرف اني سأعمل جاھدا على حل 

  .المشكلة

.وانت ایھا لرجل .تدعي یلتفت لصانع االسلحة الرئیس

یا للحسرة  و لألسفتطورت تقنیا وعلمیا...لكن یا  انك

الذریة  لألسلحةیعد صناعتك  اخالقیا تأخرتلقد 

تعدان  وناقا زاكيوالنوویة...ان حادثتي ھیروشیما 

األسوأ في تاریخ البشریة ... اضافة الى جرائم اخرى 

عد وال تحصیل ارتكبت في حق االنسانیة  یأخذھاال 

كثیرا...لم یكفك ھذا بل ...وقد عانت منھا االرض 

وفرت الدمار في المناورات و التجارب  النوویة التي 

سببت الدمار وحولت االراضي الخصبة لى مساحات 

ھمك الوحید جمع االموال  حیاة فیھا... جرداء قاحلة ال

 الطائلة...

لقد غرر بي اشخاص  الرئیس.سیدي  :صاحب المعمل

الدمار في كثیرون...من یدعون  السلم  ویلھبون 

مناطق  من االرض... وانا نادم واعترف بذنوبي 

  وجرائمي...



 

على كل حال تتحمل مسؤولیتك امام  :الرئیس

  لنائب الحق العام... العدالة...الكلمة 

: سیدي الرئیس حضرات المستشارین: نائب الحق العام

القضیة واضحة ،ال لبس فیھا و غبار علیھا...ما ذنب 

ا اثار الدمار واعراض التھرم  االرض التي ظھرت علیھ

والمرض؟ ان العدالة تدعونا الیوم ان نقف صفا واحدا 

عبر السنین بتطور  كلھا التي تضاعفتمشا  لنستعرض

العلم والتقنیات...حبنا لھا یدفعنا ان ننقذھا من شر 

الغازات وان نحمي الحیوانات و النباتات التي انقرض 

اثر االشعة فوق  منھا  الكثیر ...الخوف كل الخوف من

البنفسجیة على مناخ االرض التي قد تذیب الجلید في 

: فیضانات طامة كبرى،تسبب كارثة عظیمة و القطبین

مھولة ستغرق االرض  وستصبح القارات وما بنى 

  االنسان من حضارات وعلوم ،اثرا بعد عین...

لذلك النیابة تطالب بأقسى العقوبة حمایة لألرض 

  عن مستقبلھا المشرق... ودفاعا

: شكرا للنیابة على ھذا التدخل و الكلمة االن الرئیس

   رضدفاع اال للسان



 

انا میة انا میة ن::اطفال ینشدووفي ھذه اللحظة یسمع 

انا العصفورة المائیة انا بنت الشجرة  الخضراء انا ام 

 االرض الحیة

https://www.youtube.com/watch?v=YtL

TQ4LgqCY   

  : سیدي الرئیس حضرات االعضاءلسان دفاع االرض

ان حال  اظن ان  ما سمعناه یغني عن كل تعلیق..

الیحسد علیھ.. لقد اخل االنسان بالتوازن البیئي  كوكبنا 

لكون وكائناتھ الحیة... اھیب بكم سیدیان واضر بجمال ا

تجعلوا حدا لھذا لخطب واعطاء االرض ما لالرض 

  لتسترجع فجر شبابھا وربیع عمرھا...

  من اعترف بذنبھ فال ذنب علیھ لسان دفاع المتھمین: 

فبعد ھذه االعترافات اناشدكم  ان تأخذوا بعین االعتبار 

  واطلب منكم ظروف التخفیف...  صراحة منوبي

  یستشیر مستشاریھ ثم یصرح الرئیس

بعد المفاوضة حكمت المحكمة ان یلتزم االنسان بما 

 بإدخالیملیھ الواجب البیئي وعلى صاحب المعمل  

تحسینات على المصانع خاصة المداخن وبالسجم 

https://www.youtube.com/watch?v=YtLTQ4LgqCY
https://www.youtube.com/watch?v=YtLTQ4LgqCY


 

المؤبد على صاحب معامل االسلحة حتى یكون عبرة 

  جلسة.رفعت اللمن یعتبر...

صاحب معامل االسلحة الرحمة سیدي الرحمة  

  الرحمة....

  االرض: یحیا العدل : یحیا العدل...

  لنھایةا                        

.  

  
   



 

 "المبتدأ والخبرمسرحیة: "_6

  (منقول)

 

 أمام القاضي

 
 

 يدخل طالب بلباسه التقلیدي

  السروال ، والسترة ، والعمامة 

حتى يصل إلى  يتجول في المسرح بغرور
المقدمة ، ثم يخاطب الجمھور معرفا 

  : بنفسه قائال

دائما أنا أول الناس ، ال يتقدم علي أحد ، 
مؤثر في غیري ، وأھم شيء عندي أنه ال 

يسبقني أحد حتى لو جئت متأخرا فأنا 

  : األول ، ثم ينشد قائال

  أنـــــــا األول أنـــــا األول

  الكل يتحولأنـا في الصف أتجول أمـامي 

 فـال قبـلي يضـاھیـني وال بعدي يكـن أول

 

يدخل طالب آخر(الخبر) بنفس لباس 

 .الطالب األول مع اختالف اللون

  فیقع نظره على المبتدأ فیخاطبه قائال



 

 :  من أنت ؟

  

قد عـرَّفت بنفسي . أما  : المبتدأ

 سمعتني ؟

 . لو سمعت لعرفت : الخبر

  : يردد المقطوعة : المبتدأ

 
 

  أنــــــا األول أنــــــا األول

 أنا في الصف أتجول أمـامي الكل يتحول

 فال قبـلي يضـاھیني وال بعدي يكـن أول

 

ال أعلم أحدا يستغني عني ، وعن  : الخبر

 . أخباري

 . غیري نعم ، أما أنا فال : المبتدأ

 . بل أصدر الحكم علیك : الخبر

من  عليَّ أنا . ھا ھا ھا ھا ھا : المبتدأ

  أنت ؟

  : أنا صاحب األخبار ، ثم ينشد : الخبر

 

  أنت ال شيء بدوني أنت واحد أنت خامد

 أنت ال تحیى فريدا أو تعیش العمر صامد

 

أنا المقدم على كل شئ ،  : المبتدأ



 

ويسند كل شيء إلي ، والكل ينفذ 
 أوامري . فھل أنت كذلك ؟

أنا أكثر من ذلك . فأنت ال شيء  : الخبر

بل أنا الذي أصدر الحكم بمنزلتك  بدوني ،

 . التي أنت فیھا

كیف ھذا وأنا المتصرف في  : المبتدأ

  حیاتك ؟

 . ھذا ما قضى به الحق والعدل : الخبر

أين الحق والعدل ؟ أنا معروف  : المبتدأ

دائما مرفوع الرأس ، عالي الھمة واضح 
المكان أما أنت فأحیانا تكون فردا ، وأحیانا 

 . لك وجوه عدة

ھذه میزة لي ، ولیست لك . فأنت  : الخبر

صعب المعشر ، ال أحد يجتمع بك ولك 

  . صورة واحدة فقط

 . أنا المتفضل علیك دائما : المبتدأ

  ما الفضل الذي لك علي ؟ : الخبر

 أنا الذي رفعت رأسك بین األمم : المبتدأ

. 

وأنا الذي حكمت بفضلك ، وبدوني  : الخبر

 . لیس لك ھدف ومعنى



 

 . أراك تطاولت علي : المبتدأ

 . أخذت حقي : الخبر

 . وهللا ألشكونك للقضاء : المبتدأ

  . ذلك بیننا : الخبر

 
 
 

 المشـــــــھد الثاني

 
 

 : في مجلس القضاء

قاض خلف مكتبه ـ كتابان عن يمین  "

ويسار ـ أمام كل كاتب منھم سجالت ـ 

 " عامل يقوم بإيصال المعامالت ـ وجندي

. 

  ما القضیة اآلن ؟ : القاضي

 

) ، ويناوله  35القضیة (  : أحد الكتاب

 . القضیة

يطلب من العامل أن ينادي  : القاضي

 . على القضیة

 . ( 35القضیة (  : العامل

 . يدخل المبتدأ والخبر ومعھما اثنان

 أين الخصمان ؟ : القاضي

 . نعم يا فضیلة القاضي : المبتدأ والخبر



 

لین اآلخرين من القاضي يشیر إلى الرج
 أنتما ؟

أنا محام عن ھذا الرجل ،  : أحدھما

 . ويشیر إلى المبتدأ

أنا محام عن ھذا الرجل ، ويشیر  : اآلخر

 . إلى الخبر

 . اجلسوا : القاضي

يجلس المبتدأ ، والخبر أمام القاضي ، 

 . ومحام كل منھما بجانب صاحبه

 من المدعي ؟ : القاضي

 . القاضيأنا يا فضیلة  : المبتدأ

  ما دعواك ؟ : القاضي

منذ خلقت ، وأنا األول ، ال أحد  : المبتدأ

يتقدم علي ، عالي الھمة ، مرفوع الرأس 
، واضح المكان ، والكل يأتمر بأمري ، 

  . وتسند إلي مھمات األمور

 وماذا في ذاك ؟ : القاضي

جاء ھذا الرجل (ويشیر إلى  : المبتدأ

ذه المنزلة الخبر) يريد أن ينازعني في ھ
ويقول : إنه ھو الذي حكم بفضلي ، 

وإنني بدونه ال شيء ، ولیس لي أي 

  .ھدف ، أو معنى



 

 ھل لديك أقوال أخرى ؟ : القاضي

 . نعم يا فضیلة القاضي : محامي المبتدأ

 القاضي : ماذا لديك ؟

لقد تطاول ھذا الرجل على  : المحامي

ووصفه بالخمود ، وعدم الصمود  موكلي ،

 . ، بل يرى أن موكلي ال شيء بدونه

 . أين المدعى علیه : القاضي

 . نعم يا فضیلة القاضي : الخبر

 

  ماذا لديك ؟ : القاضي

كل ما قاله خصمي صحیح ، وأنا  : الخبر

قلته ، وال أنكر ذلك ، فھو ال شيء بدوني ، 
يا وأنا الذي أحكم بفضله . فھذا المكان ـ 

فضیلة القاضي ـ ھل له قیمة بدونك ؟ ، 

  وھل يمكن أن يحقق عدالً ؟

  أھذا ما قصدت ؟ : القاضي

 . الخبر : نعم

 ھل لديك أقوال أخرى ؟ : القاضي

 . نعم يا فضیلة القاضي : محامي الخبر

 ماذا لديك ؟ : القاضي

لقد تطاول ھذا الرجل على  : المحامي

يعیش  موكلي ، وقال : إنه ال يستطیع أن



 

 . وحیدا ، وإن له وجوه عدة

  الحكم بعد المداولة....: لقاضيا

  يسدل الستار ثم يفتح..

 الحاجب يصرخ:محكمة

يضرب على الطاولة بمطرقته  القاضي

  : يصدر الحكم الخشبیة و

بسم هللا ، والحمد � ، والصالة والسالم 
على رسول هللا سیدنا محمد وعلى أله 

 : وصحبه ومن وااله أما بعد

وإجابة المدعى ،فبناء على ما ثبت لدي 
 علیه ، ورأي دفاع كل منھما حكمت باآلتي

:  

أوال : إن كال الطرفین عالي الھمة ، مرفوع 

 . الرأس ، واضح المكان

ثانیا : يبقى المدعي في مكانه الذي ھو 
فیه ، وھو ( االبتداء ) ، وللمدعى علیه أن 

ة يأتمر بأمره . ( يظھر المبتدأ ابتسام

 . ( خفیفة تدل على الرضا بالحكم

ثالثا : يكون للمدعى علیه الحكم الفصل 
بفضل المدعي ، ويخبر عنه ، وعلى 

المدعي أن يقبل حكمه ( يظھر الخبر 
 ابتسامة خفیفة تدل على الرضا بالحكم



 

رابعا : ال ينفصل االثنان عن بعضیھما بأي 
حال من األحوال ، وتبقى عالقتھما 

 . مستمرة لألبد

خامسا : يكون المدعي ھو المبتدأ ، 
...رفعت  والمدعى علیه ھو الخبر

 .الجلسة.

 

یع يتعانق المبتدأ والخبر ، ويصیح الجم

    .يحیا العدل ـ يحیا العدل:

 النھایة

 
     



 

 مسرحیة الفصول االربعة:_7

http://www.photostghalia.com/t13275.html  
    : الراوي

1 



 

 

  

3 
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االب یقرا  بسام، الراوي،:الشحصیات 

الشتاء، جریدة ،السنة(العام=الحكم)،

  ...الربیع، الصیف، الخریف

   

6 

االب: وأنت یا بني اي فصل یعجبك؟    

ام: لقد كان  للَحَكم  الكلمة الفصل. لقد نطق فأقنع. ھاھا .بس  

 یبتسم االب ابتسامة الرضا محتضنا ابنھ.

 النھایة



 

  مسرحیة:الصرار والنملة-8 

الراوي ، النملة، الصرار، النملة  :الشخصیات

  الحكیمة العجوز

  

  

  النملة:

 احب القمح والحقل    انا نملة، انا نملة 

  .یلواھوى الصبح والل  واحیى مع صدیقاتي 

  لجمع الحب والعد.     احب السعي في جد 

  بالبرد،  آلكل منھ ان جاء، شتاء الخیر 

  الصرار:

  موصوف وباأللحان        انا الصرار معروف 

  واحيي الليل بالنغم    " رقص " اقضي اليوم في

  الكون فنان               وبالتطريب ولھانانا في 

  ُأغني و الِغناء ُشغلي        "يا ليلي يا عيني يا ليلي"

و مجموعة من النمل  فب النھار یفتح الستار عن مشھد حقل او غابة

یرقص ویغني ممسكا آلة  تجمع الَحب وتعمل بجد بینما الصرار

 موسیقیة.....تتقدم النملة قائلة: 



 

  الراوي

  

  
  



 

  

  

   



 

سخر منھا الصرار..... اال تملین من العمل؟..... 

ایتھا الحشرة لضعیفة......اردفت النملة.....اغلى من 

  الذھب

   



 

  

   

نشاط تركتھ النملة وواصلت عملھا بكل 

 وحزم



 

  

   



 

  

   



 

  الحكیمة: النملة

  لماذا  كنت یا كسالن  ایا صرصور یا جوعان

  طوال الصیف في لھو    مع االلعاب وااللحان؟

  

   



 

  

   



 

  

   



 

  الصرار باكیا:

  بنظرة الواعي الحذر         ما كنت أرنو للحیاة

  ولو تحت الحجر       یأتینيظني بان الرزق 

  تتقدمالحكیمة:  النملة

ان الحیاة كفاح مستمر والعیش فیھا كد و 

  حذر...فلتغد درسا للورى وعبرة للمعتبر

  

   



 

 كتاب العصافیر :مصطفى عزوزالمصادر: 

  على ھذا العمل القیممدرسة حنبعل طفال ألشكرا 

http://www.dailymotion.com/video/xiuacn_%D8%A7%D9%8

-4%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1

8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84%D

_webcam  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZRwcUEHd7CE  

  

http://www.dailymotion.com/video/xiuacn_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84%D8%A9_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xiuacn_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84%D8%A9_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xiuacn_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84%D8%A9_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xiuacn_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84%D8%A9_webcam
https://www.youtube.com/watch?v=ZRwcUEHd7CE


 

 9_العلم نور
يفتح الستار على المدير وھو جالس . ثم يطرق  ]

 [ الباب

: تفضلالمدير   . 

: السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتهمحمد  . 

: وعلیكم السالم ورحمة هللا وبركاته .  المدير
 تفضل إجلس

بدلة عسكرية مرتديايجلس محمد   ]  ] 

: ممكن أقابل المعلم أبو عبد هللا محمد  . 

ء هللا . إنشا ا: خیر المدير . 

أريده في موضوع :  محمد  . 

يخرج المدير ويدور حوار بینه وبین المعلم من  ]
 [ خلف الستار

 إذا كان : كم مرة قلت لك يا بو عبد هللا المدير ]
عن المدرسة ان تحلھا بعیداعندك مشاكل حاول   

؟ . ماذا حصل: خیرلمعلم ا  . 

يسأل عنك :  ظابط في  المدير  . 

؟المشكلة و ما: طیب م المعل  . 

رف إن المدرسة مؤسسة تربوية تع: إنت المدير 
يدعو الى الريبةل الشرطة ودخو  . 

المدرسة مؤسسة حكومیة وترحب بكل  : المعلم
  ...زائر سواًء من األمن أو غیره

يدخل المعلم ويقول : السالم علیكم ورحمة هللا .
 [ وبركاته



 

هللا وبركاته . : وعلیكم السالم ورحمة  محمد
 . .رأس المعلم نھض ويقبلثم ياحترامي سیدي 

على المعلم الدھشة من  في ھذه األثناء تبدو ]
 [ الموقف ، ويبدي استغرابه

نيعرفت يبدو انك لم :  محمد  . 

: بصراحة وهللا ما عرفتكالمعلم   . 

طالبك: أنا احد محمد  . 

ك .بھال ا :  المعلم . 

التلمیذ الذي اوشك ان يترك تتذكر ذاك ا:  محمد
 لبحث عن شغل ؟لقلة ذات الید و امقاعد الدراسة 

ترشده  وتسنده و تشجعه  نصحه وال تزال ت وإنت
  ؟ لى الدرس ع

ي ذك الیأبفكر في  :  .:راسه  ائطمطايواصل 
الحقیبة ثمن كي يوفر لك  انھار يعمل لیال
و المالبس... الشك انه يبیت على والدفاتر 

الطوى ويذله  حتى تنال انت كريم المأكل .انه 
يكابد المشاق ويضحي براحته ألجل ان تتعلم  

يعتمد علیك بعد هللا في .انه  ال شك  وتنجح 
  ........ مواجھة الحیاة

 الجل  دراستكيا محمد البد أن تكمل  لككذ
لیس ھذا فقط ..  لك و للوطن.  افضل  مستقبل

ضعفي  ألتداركني بدروس مجانیة عمد.بل كنت ت
..وقلة حیلتي  

كنت لي خیر سند .كیف  .نعم لقد ينظر الى المعلم
مانساك ؟كیف انسى فضلك ؟  



 

  . ما شاء هللا . .  وه محمدووا" : " بدھشة المعلم
  اصرت ظابط

 ال كلماتك  .� يا استاذي العزيز : الحمدمحمد 
زال صداھا يتردد في أسماعي . وتأكد إنه لوال ي

.هللا ثم انت ما وصلت إلى ما وصلت إلیه  . 

: أستغفر هللا يا ولدي . ترى ھذا واجبي  المعلم
الى تجاھك وتجاه كل طالب . واجبي إني أقف 

في السراء والضراء . واجبي إني أقدم لكم جانبكم 
 . النصح كأبنائي بالضبط

: أنت يا استاذي قدمت لي مفتاح النجاح محمد 
وسر التفوق . أنت أنقذت مستقبلي بعد أن كاد أن 

مباالةينتحر بسبب الطیش واال  . 

خدمة ھذا الوطن :: الھدف يا ولدي محمد لمعلم ا
المعطاء . أنا في مجال التعلیم وأنت في مجال 

 األمن وكل حسب موقعه . . 

: بارك هللا فیك يا معلمي الفاضل وكثر هللا  محمد
وقت ي من أمثالك . وتأكد إني في خدمتك في أ

 وفي أي ظرف

احسنت يا  انت االن في خدمة الجمیع :المعلم
بالد ولدي ما خاب ظننا فیكم يوما... انتم  امل ال

  . انتم كنز الوطنعماد المستقبل وفخرھا  ...انتم

...وبسواعدكم و افكاركم ترقى االمم  

  النھاية

  



 

 

   .....القلم و  الممحاة :مسرحیة10_

: جلس القلم حزینا وغدا یسال نفسھ حین لراويا

   ...تحّیر

  " كلماتي ":  القلم

  ما بالك ؟فیم تتفكر؟ فأتتھ الممحاة وقالت :

،  أجیبيیا ممحاة ... : تمحین كلماتي. غاضباالقلم 

ما اكتبھ في صفحاتي قد خیبت ،ملل  اللم تمحین ب

 بذلك املي....

رسلك ...تمھل واسمع مني  ىرویدك ..عل :الممحاة

 یا صدیقي..

 لسُت صدیقكِ ابتعدي عني انا  القلم

 ؟.....لماذا بدھشه لممحاةاقالت  

 .ألنِك تمحین ما أكتب :القلم قال

  .أنا ال أمحو إال األخطاء :لممحاةا

 !وما شأنِك أنِت؟ :القلم

  .أنا ممحاة، وھذا عملي :الممحاة



 

 انت مخطئة ومغرورة.  !ھذا لیس عمالً : القلم

 لماذا؟  :ةالممحا

لم  وكالمك .ألّن َمْن یكتُب أفضلُ مّمْن یمحو :القلم

فالفضل لمن جاوز غرورك حد العقل  لقد ..یقنعني

 .لیس لمن یعبث في شغلي. یكتب دوما 

ما كان  إزالُة الخطأ تعادلُ كتابَة الصواب :لممحاةا

صوابا اتركھ ولتسمع قولي محو االخطاء لو تدري 

خطاء المحو ااانا  ثم  یتساوى معكم في الفضل

 .بین الجمل ألصححھاجمیعا 

م رفع رأسھ، وقال: صدْقِت یا لحظة، ث القلم أطرق

 ! تيصدیق

 أما زلَت تكرھني؟ :الممحاة

 لن أكره َمْن یمحو أخطائي :القلم

  .وأنا لن أمحَو ما كان صواباً  :الممحاة

 !ولكنني أراِك تصغرین یوماً بعد یوم :القلم قال

ألنني أضّحي بشيٍء من جسمي كلّما : الممحاة

  .محْوُت خطأ

 !محزوناً: وأنا أحسُّ أنني أقصُر مما كنت القلم قال

قى لنضحي ھذا طبع فینا یب تواسیھ:  الممحاة قالت



 

ال نستطیع و .لسنا نفید اذا لم نبذل ونكون المثل

 إفادَة اآلخرین، إال إذا قّدمنا تضحیة من أجلھم

مسروراً: ما أعظمِك یا صدیقتي، وما أجمل  القلم. 

   !كالمك

  : وتنشد  تتحلق حول القلم المجموعة

  وتفكر فیما قد یفعل؟ بالقول كثیرا  فتأثر

  ویؤول الحال الى االفضل  لتعود الفرحة تغمره 

  ما یرضیھ توصل  ىوال  في الحال بممحاة  فأتى 

   ...ن انا ابدو اجملاال      علقھا في طرف ھنادة

لم ال نقول شكرا  :یتقدم نحو المتفرجین  لراويا

 ؟اخطائنا ، ویرشدنا إلي طریق الصوابلمن یمحو 

لم ال نكون شموعا نضيء دروب اآلخرین ، بالخیر 

قال هللا تعالى" و تواصوا بالحق  والعمِل النافع

  تمت ...وتواصوا بالصبر
https://www.youtube.com/watch?v=gIA9j5XeO8Q    مسرحیة غنائیة

  "القلم والممحاة

https://www.youtube.com/watch?v=gIA9j5XeO8Q



